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BASES LEGAIS 

 

Lei 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm 

 

Parecer nº: CNE/CES 1210/2001 - Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos 

Cursos de Graduação em Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional. 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces1210_01.pdf 

 

Resolução CNE/CES nº 4, de 19 de fevereiro de 2002 - DCN do Curso de Graduação 

em Fisioterapia. 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES042002.pdf 

 

Resolução nº 350, de 09 de junho de 2005 - Conselho Nacional de Saúde (CNS) - 

Homologação da Abertura de Cursos na Área da Saúde. 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/resolucao_CNS_350_05.pdf 

 

Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 – Lei do Estágio. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11788.htm 

 

Resolução nº 4, de 6 de abril de 2009 – CES/CNE - Carga horária mínima e 

procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação - 

modalidade presencial. 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rces004_09.pdf 

 

Resolução nº 559, de 15 de setembro de 2017 - Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

– Recomendações do CNS à proposta de DCN para o Curso de Fisioterapia.  

https://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2017/Reso559.pdf 

 

Resolução nº 581, de 22 de março de 2018 - Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

Alteração da Resolução CNS nº 559, de 18 de setembro de 2017. 

http://www.abenfisio.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
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https://www.coffito.gov.br/nsite/wp-content/uploads/2018/04/RESOLUCAO-N-581-

DE-22-DE-MARCO-DE-2018-Diario-Oficial-da-Uniao-Imprensa-Nacional-1.pdf 

 

Portaria nº 1.428, de 28 de dezembro de 2018 - Dispõe sobre a oferta, por 

Instituições de Educação Superior - IES, de disciplinas na modalidade a distância 

em cursos de graduação presencial. 

https://www.in.gov.br/materia/-

/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/57496468/do1-2018-12-31-portaria-n-

1-428-de-28-de-dezembro-de-2018-57496251 

 

Portaria nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019 - Dispõe sobre a oferta de carga horária 

na modalidade de Ensino a Distância - EaD em cursos de graduação presenciais 

ofertados por Instituições de Educação Superior - IES pertencentes ao Sistema 

Federal de Ensino. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.117-de-6-de-dezembro-de-2019-

232670913 

 

Portaria nº 343, de 17 de março de 2020 - Dispõe sobre a substituição das aulas 

presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do 

Novo Coronavírus - COVID-19 

https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Portaria-mec-343-2020-03-17.pdf 

 

Portaria nº 356, de 20 de março de 2020 - Dispõe sobre a atuação dos alunos dos 

cursos da área de saúde no combate à pandemia do COVID-19 (coronavírus). 

https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Portaria-mec-356-2020-03-20.pdf 

 

Portaria nº 492, de 23 de março de 2020 - Institui a Ação Estratégica "O Brasil Conta 

Comigo", voltada aos alunos dos cursos da área de saúde, para o enfrentamento à 

pandemia do coronavírus (COVID-19). 

https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Portaria-MS-492-2020-03-23.pdf 
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Portaria nº 580, de 27 de março de 2020 - Dispõe sobre a Ação Estratégica "O Brasil 

Conta Comigo - Residentes na área de Saúde", para o enfrentamento à pandemia 

do coronavírus (COVID-19). 

https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Portaria-MS-580-2020-03-27.pdf 

 

Portaria nº 639, de 31 de março de 2020 - Dispõe sobre a Ação Estratégica "O Brasil 

Conta Comigo - Profissionais da Saúde", voltada à capacitação e ao cadastramento 

de profissionais da área de saúde, para o enfrentamento à pandemia do coronavírus 

(COVID-19). 

https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Portaria-MS-639-2020-03-31.pdf 

 

Portaria nº 383, de 9 de abril de 2020 - Dispõe sobre a antecipação da colação de 

grau para os alunos dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, 

como ação de combate à pandemia do novo coronavírus - Covid-19 

https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Portaria-mec-383-2020-04-09.pdf 

 

Parecer CNE-CP nº 5, de 28 de abril de 2020 - Reorganização do Calendário Escolar 

e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de 

cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19. 

https://abmes.org.br/legislacoes/detalhe/3116 

 

Portaria nº 544, de 16 de junho de 2020 - Dispõe sobre a substituição das aulas 

presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do 

novo coronavírus - Covid-19 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-544-de-16-de-junho-de-2020-

261924872 

 

Portaria nº 572, de 1º de julho de 2020 - Institui o Protocolo de Biossegurança para 

Retorno das Atividades nas Instituições Federais de Ensino e dá outras 

providências. 

https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Portaria-mec-572-2020-07-01.pdf 
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Parecer CNE-CP nº 11, de 07 de julho de 2020 - Orientações Educacionais para a 

Realização de Aulas e Atividades Pedagógicas Presenciais e Não Presenciais no 

contexto da Pandemia 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=14

8391-pcp011-20&category_slug=julho-2020-pdf&Itemid=30192 
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